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Debatten om skolmaten går varm i hela landet. I Stockholm 
kan valet av skola vara avgörande för vilken mat som serveras. 
Många skolkök går inte att laga mat i och allt fler ordnar sin 
mat från privata företag. 

Följ med till Stenhagsskolan i Akalla, där barnen helst vill 
tugga kött som industrin redan pressat samman. Bläddra till 
ekologiska Karlbergs skola i Birkastan, där ett nytt skolkök 
byggs från grunden. 

Varför har inte alla skolor ett riktigt kök? Och varför köper 
inte husmor bara in bra råvaror? 
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Regler, konkurrens och färdigtuggat kött 

Trots att det ofta är dyrt, har det de senaste åren blivit allt vanligare att 
lägga ut skolmaten på entreprenad. Företagen som kan laga och leverera 
mat till skolor är många. Många är också antalet lagar och regler som en 
skolmatslagare måste följa. 
 
Oavsett om köket ägs av kommunen eller är privat, så gäller samma regler för 
hur maten ska hanteras. Det är Livsmedelsverket som bestämmer reglerna. Dessa 
innebär bland annat att man inte får baka bröd eller tvätta potatis i ett storkök. 
Åtminstone inte på samma tider som maten lagas. Det finns nämligen risk att 
exempelvis mjöl och jord hamnar på andra produkter, vilket kan få konsekvenser 
för allergiker och andra överkänsliga ätare. Tomas Klein äger företaget Kleins 
Corner, som lagar skolmat. Han tycker att det har gått till överdrift. 

– Många av reglerna är hemska! För att kunna köpa otvättad potatis, baka bröd 
eller rensa fisk så måste vi jobba på natten. Vi skulle behöva dela in natten i tre 
skift i så fall. Det skulle bli väldigt dyrt. 

 
Vidare säger Livsmedelsverket att de flesta färskvaror får förvaras i max åtta 
grader, med vissa undantag till max fyra grader. Så vilka bakterier som växer i 
vilka livsmedel, samt hur känsliga dessa är, måste kökspersonalen veta. Verket 
råder att lagad mat inte ska hållas varm i mer än två timmar.  

– Regeln går inte att följa, menar Tomas Klein. Ändå åker vi med egna bilar för 
att kunna ha maten klar så sent som möjligt. 

Det finns ingen statistik över hur många skolor som lagt ut skolmaten på 
entreprenad. Det finns heller ingen regel för hur långt skolmaten får åka från spis 
till bord. Men många skolor har kök som det inte går att laga mat i, och de måste 
köpa färdigt. På flera av dessa skolor vill personalen ha bättre koll på vad maten 
innehåller och önskar sig ett riktigt kök. 

 
Syntetiska smaker 

Eva Karlsson är husmor i mottagningsköket på Stenhagsskolan i Akalla. Fast 
egentligen heter det inte husmor när köket inte lagar egen mat. Hon ansvarar för 
beställningar, räkningar och annat runtikring arbete, precis som en husmor gör. 

– Vi får se hur det går med köttgrytan i dag. Många barn är vana vid 
konstigheter. Är det hela bitar kött i så vill barnen inte tugga, de vill ha det där 
sammanpressade. Det är ju hemskt! 

 
När barnen står och trycker utanför matsalen åker locken av från kantinerna. 
Köttgryta med ris och vegetarisk tortellini. Doften sprider sig, men det luktar inte 
mat. Grytan luktar konstgjort och ser tunn ut. 

– Visst finns det både hel- och halvfabrikat. Det förekommer också tillsatser i 
maten, säger Eva. Säkert en massa E-nummer, men främst är det smakämnen. I 
stället för riktig lök blir det så kallad smaksättning av lök. 
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Många av skolans 230 barn tar ris och tortellini. Kanske för att såsen runt 
pastakuddarna har lite samma färg som korvstroganoff. Eller helt enkelt för att 
pastan doftar tomat och ost. De flesta barnen går förbi salladerna. 

– Det är inga goda grönsaker i skolan, säger Viktor, 11 år. Morötterna smakar 
ingenting, bara vatten. 

 
Flera av barnen vet inte vem som lagar maten till dem. Inte var eller hur heller. 
Några tror att det är Eva Karlsson.  

– Nej, de köper maten, säger Beatrice, 9 år, till sina klasskamrater vid bordet. 
Men det är inte viktigt var maten kommer ifrån. Bara den är god så! 

 
Stenhagsskolans mat kommer från Fazer Amica och lagas fem minuter från 
skolan. Trots det får maten stå i en och en halv timme innan den serveras. Det 
beror på Livsmedelsverkets rekommendationer att inga barn bör äta före klockan 
elva. Eva Karlsson tycker att det fungerar som det är nu, men skulle hellre riva 
morötterna själv och få mer smak på dem. Om hon fick bestämma skulle all mat 
lagas på skolan. 

– Det är nog allas dröm här. Vi vet hur viktigt det är med skolmat. Den har 
betydelse för humör och inlärning i skolan. Jag förstår inte att föräldrar har 
accepterat maten i alla år. Att de bara kan svara sina barn att ”ja, men den har 
alltid varit dålig”. Fast den är inte så dålig nu, som när de själva gick i skolan. När 
jag gick på gymnasiet fick vi färdigbredda, mjuka knäckemackor. 

Stenhagsskolan har särskilda veckor då föräldrar är extra välkomna. Eva Karlsson 
uppmanar mammor och pappor att bilda sig en egen uppfattning om 
skollunchen. 

– Kom hit och smaka själva! Ta inte bara era barns ord om att maten är dålig. 

 

                    Eva Karlsson hjälper barnen och svarar på frågor om dagens rätt. 
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Nytt kontrakt nästa år 

Eva Karlsson skrattar och skojar med barnen. Stämningen i matsalen är varm 
och glad. Eva skulle gärna vilja veta exakt vad hon serverar. Hon efterlyser en 
kamp mot konstgjorda tillsatser och är medveten om att de köttbullar, fiskpinnar 
och pannkakor hon tar emot är helfabrikat. Samt att såser och soppor inte är det. 
Om det förekommer ekologiska råvaror har hon inte möjlighet att kolla upp. 
Nästa år tar samarbetet med Fazer Amica slut. Då kommer skolan lägga ut en 
annons i tidningen och se vilka företag som vill laga maten. Kanske kan någon 
annan erbjuda ett bättre alternativ. 

På Fazer Amica vet man inte om kontraktet förlängs. Men att fler företag kan 
vara intresserade är ingen hemlighet. 

– Det finns absolut konkurrens om vem som ska laga skolmaten. Fyra stora 
företag dominerar i Sverige. Sedan finns det många mindre också, säger 
regionchefen i Stockholm. 

Kleins Corner är ett av de mindre företagen som konkurrerar med Fazer Amica. 
Företaget har funnits i tio år och lagar i dag mat i fem skolkök i Stockholm. Ett 
eget och fyra som hyrs av skolorna. För även skolor med tillagningskök kan lägga 
skollunchen på entreprenad, genom att hyra ut hela köket. Ibland står även 
företaget för personal då. Totalt lagar Kleins Corner 8000 portioner mat varje 
dag, som sedan fördelas på ett trettiotal enheter i Stockholmsområdet. De flesta 
av dessa är privata. Endast Bergshamraskolan är kommunal. 

– Vi är lite för dyra, säger Tomas Klein som äger företaget. Vi har deltagit i 
upphandlingar med flera kommunala skolor genom åren, men det har inte 
blivit något. 

 
Eget ansvar och stickprov 

Varm mat ska hålla minst 60 grader för att inte bakterier ska föröka sig. De som 
jobbar i ett storkök har ansvar för att verksamheten följer reglerna. Är det ett 
skolkök så har även skolledningen, det vill säga rektorn, ansvar. Men det finns 
inga krav på att personalen i ett skolkök ska vara utbildad. 

 
Vissa kunskaper krävs naturligtvis om livsmedelshantering och hygien, men hur 
kunskaperna skaffas är upp till varje rektor. Husmor bör ha gått en 
storköksutbildning, enligt Livsmedelsverket, men det är inte lag på det. Varje 
storkök ska ha ett egenkontrollprogram som är anpassat till just det köket. 
Programmet är ett verktyg att se efter sig själv med. Livsmedelsverket gör sedan 
stickprov bland alla typer av restauranger för att se till att regler följs och 
kontrollprogram fungerar. 

– Vi kollar att de har koll på läget, utifrån ett riskperspektiv, säger Carolina 
Svavar på Miljöförvaltningen. Exempelvis att personalen sköter sin hygien. Det 
vi bryr oss om är att ingen ska bli dålig av maten. Sen är klart man kan ha 
synpunkter på att mat står framme i fyra timmar, men så länge temperaturen är 
rätt, blir det ingen anmärkning. 

 
Livsmedelslagen är svår att tyda. Därför tolkar Livsmedelsverket den och ger 
vägledning till skolköken. Om man följer allt där i, ska ingenting gå att anmärka 
på. Men generellt är det okej så länge maten är fri från skadliga bakterier. 
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– Livsmedelsverket säger att lagad mat ska kylas ner till åtta grader på fyra 
timmar.  Men det är bara en rekommendation. Om någon kan visa att maten är 
säker trots att nedkylningen tog sex timmar, så säger vi ingenting om det, säger 
Carolina Svavar. 

Carolina Svavar tycker att det fungerar bra med det egenkontrollerande system 
som finns ute i skolköken i dag.  

 
Inte handla var man vill 

Det finns andra lagar än Livsmedelslagen att följa, för den som serverar mat till 
skolbarn. Lagen om offentlig upphandling, LOU, är viktig. Den reglerar vilka 
leverantörer ett skolkök får handla av. Det gäller bara kommunala skolor, 
friskolor får handla var de vill.  Och bara råvaror, färdiglagade produkter regleras 
inte på kommunnivå. I praktiken innebär lagen att varje kommun skriver ett avtal 
med några leverantörer som sedan finns till skolkökens förfogande. I Stockholms 
kommun gäller ett sådant avtal i fyra år.  

– Som det är nu så finns det utrymme för husmor att ställa krav på produkterna. 
Hon kan ställa upp ett antal kriterier, leta produkter bland leverantörerna i avtalet 
och välja den billigaste av de som har det som önskas, säger Stefan Nordin, 
upphandlingschef i Stockholms stad. 

 
Nästa år (2009) ska ett nytt avtal skrivas och då kommer det bli lite annorlunda. 
Ändringar i LOU, som trädde i kraft den första januari 2008, måste nämligen tas 
med. Det ska införas ett rangordningssystem bland leverantörerna i avtalet, vilket 
minskar möjligheterna att ställa krav. Husmödrar ska då handla från det företag 
som står överst på listan så mycket som möjligt. 

Både entreprenören Tomas Klein och Stenhagsskolans Eva Karlsson ser positivt 
på den uppmärksamhet som skolmaten har fått i media under hösten. 

– Jag tycker att det är jättebra, säger Eva. Äntligen! Vi har kämpat för maten i 
flera år, men allt hänger ju på politikerna. Kanske tar det skruv uppe hos dem nu. 
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Faktaruta: 

Helfabrikat är färdigställda livsmedel som bara behöver värmas upp. Det kan 
vara måltidskomponenter eller kompletta måltider. Exempel: Stekta köttbullar, 
pytt i panna och fiskgratäng. 

Halvfabrikat är livsmedel som har behandlats och bara behöver lagas till. Vissa 
halvfabrikat kräver att du tillsätter vätska. Exempel: Ostekta köttbullar, panerad 
fisk, djupfrysta grönsaker och torkade soppor. 

Källa: Annika Wesslén, kostvetare och dietist på Skolmatens Vänner 

E-nummer är ett identitetsnummer som EU ger livsmedelstillsatser. Numret 
består av ett versalt E följt av tre till fyra siffror, och tilldelas exempelvis 
syntetiskt framställda konserveringsmedel och färgämnen. Bokstaven E talar om 
att EU godkänt tillsatsen. Exempel: Konserveringsmedlet natriumbensoat (E211) 
som ofta finns i sylt och saft.  

Källa: NE.se 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) har funnits sedan 1992 men har 
ändrats ett par gånger sedan dess. Den omfattar alla köp som görs av statlig och 
kommunal verksamhet och säger att det ekonomiskt mest fördelaktiga 
alternativet ska väljas. Det innebär inte alltid det billigaste, vissa krav på kvalitet 
och innehåll får ställas. Skolkök måste anpassa sig till de leverantörer som 
kommunen har skrivit kontrakt med. Om något kök beställer från en leverantör 
som saknas i överenskommelsen, kan avtalade leverantörer dra skolan inför rätta. 

Källa: Sveriges Riksdag och Stefan Nordin, upphandlingschef Stockholms stad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Ekologisk mat vinner på Karlbergs 

Mitt i stan ligger en skola med ett eget växthus. I ett vanligt lägenhetshus 
i Birkastan ligger den, Karlbergs skola. Där är maten i fokus. Skolköket 
byggs och det läggs stor vikt på bra råvaror till eleverna. 

– Det är jätteviktigt för barn att äta bra, jag oroas över alla konstiga 
tillsatser som finns i maten i dag, säger skolans kock Andreas Brydling. 

 
Karlbergs skola är liten, det finns fyra klasser med 20-25 elever i varje. Barnen är 
mellan sex och nio år gamla. Det första som möter mig inomhus är ett trångt litet 
kapprum. Det är tyst. Min blick faller direkt på ett par små gummistövlar med 
fyrklöver på. Mina tankar seglar iväg till både tur och natur. Jag har hört att 
skolköket satsar på naturliga, ekologiska produkter och lagar maten ifrån 
grunden. Och att det just nu byggs ett helt nytt kök. En liten tjej springer ut från 
toaletten där i hallen, hon är blond, helt klädd i rosa och tittar på mig med 
nyfikna ögon. Hon hälsar blygt tillbaka och är borta innan jag hinner blinka. Det 
är för henne, och de andra barnen här på skolan, som maten prioriteras. Andreas 
Brydling tycker att det är stort att kunna bidra till goda matvanor hos barn. 

– Det är jätteroligt! Särskilt kul är det med den respons som barnen ger mig. Det 
sägs att barn inte äter stark mat, men jag har lärt mig att det är viktigt att krydda 
ordentligt. Har jag glömt det någon dag så kommer de och frågar varför maten 
inte smakar något. 

 
Icke-ekologiskt som nödlösning 

Just nu köper Andreas Brydling mat av Matteusskolan, som ligger i närheten. 
Annars använder han och husmor Yvonne Holmlin enbart ekologiska och 
biodynamiska råvaror. Snart står ett helt nytt kök för 5,5 miljoner på menyn. 

 
Matteusskolan lagar mestadels maten på hel- och halvfabrikat. Det betyder att 
det ekologiska konceptet på Karlbergs ligger på is nu under bygget, och att 
barnen får samma typ av mat som många andra skolbarn i landet får. Det rör sig 
ofta om industriellt framtagen mat. Lagen om Offentlig upphandling gör att det 
inte är fritt för en skola att välja bland olika råvaruleverantörer på marknaden. 
Andreas Brydling skakar på huvudet åt upphandlingsreglerna. 

– Det blir katastrofgrejer ibland, skulle jag säga. Det finns så mycket bättre 
alternativ. 

 
Med katastrof menar han bland annat innehåll med konstgjorda E-
nummerstillsatser. Han är mer oroad över alla tillsatser och liknande som maten 
prepareras med, än han är över barnens sockerkonsumtion. Att föräldrar i dag är 
väldigt rädda för socker är tydligt, men han förstår inte riktigt det. 

– Barnen här på skolan är inga stillasittande barn. De springer runt hela tiden och 
är ute ordentligt på rasterna. 
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Han tror att folk i allmänhet inte vet så mycket om de artificiella ämnen som 
industrierna tillsätter i våra livsmedel. Om föräldrarna visste mer, skulle deras oro 
ha annan fokus. 

 
Barnen vill ha linssoppa 

Barnen håller med sin skolkock om att den mat som han lagar är mycket bättre. 
Just denna grådassiga novemberdag serveras det fiskgratäng med kokt potatis i 
skolan. Den skrapar barnen mest ner i sopen, och de minns den ”gamla” maten 
som serverades förut när köket var igång. 

– Den maten var mycket godare!, utbrister Alexander, 9 år, samtidigt som han 
stoppar sin avskrapade och avsköljda tallrik i diskmaskinen. 

 
Linus som går i Alexanders klass håller med. 

– I dag var det äckligt. I går var det godare, då var det chicken-nuggets med ris. 
Visst saknar vi den riktiga maten som vi fick förut. 

       

     Alexander har kavlat upp ärmarna för fisk. Linus står bakom. 

Kocken Andreas Brydling knäcker myten om att barnens favoriter skulle vara 
hamburgare och pannkaka. När hans elever får välja, vilket de får en till två 
veckor per termin, står lax, paella och linssoppa högst på listan. Första gången 
han skulle servera favoriten linssoppa tänkte han att det aldrig skulle gå att få i 
barnen det. Men där hade han fel. Med glitter i ögonen berättar han att han, de 
senaste gångerna han gjorde soppan, fick laga tio liter extra för att den skulle 
räcka till alla hungriga barn.  

 
Karlbergs skola i Birkastan har haft det ekologiska konceptet sedan 1998. Då 
byggdes det kök som Andreas jobbade i sina första år som skolkock. Innan dess 
hade skolan, som så många andra skolor har i dag, ett mottagningskök. Det 
innebär att maten lagas någon annanstans och antingen kommer uppvärmd, eller 
värms upp när barnen ska äta den. Hanteringen gör att maten tappar både näring, 
smak och utseende. Andreas Brydling berättar att en del föräldrar placerar sina 
barn på Karlbergs skola just på grund av den ekologiska maten. Han medger att 
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det är billigare för Karlbergs att ta emot mat ifrån Matteusskolan, men han tycker 
det är synd att pengar ska styra skolmaten. Han ser och hör ifrån barnen att de 
inte är nöjda med den tillfälliga utspisningen. Och tycker att det är värt varenda 
extra krona att ge den mat som man kan tillaga själv. 

– Det är faktiskt inte ens så mycket dyrare. Det rör sig ungefär om fyra kronor 
per portion. För en stor skola blir det såklart mer pengar än här, men det borde 
vara värt det ändå. 

Vad råvarorna till en genomsnittlig skollunch kostar finns inga studier på, klart är 
dock att stora skillnader mellan skolor förekommer. Uppskattningsvis ligger 
priset på allt från 5 till 15 kronor per portion. 

 
Samarbete för kunskap 

De vuxna på skolan samarbetar om barnens undervisning på flera sätt. Bra mat 
är en viktig fråga som flera kan knyta an till. När eleverna läser om Asien, lagar 
kocken vanligen asiatiskt för att låta barnen känna på vilken sorts mat man äter 
där. Just nu pågår ett projekt med temat hälsa, då barnen bland annat får lära sig 
vad kroppen behöver. De får hoppa och springa lite extra på lektionstid under 
parollen att det är viktigt att röra på sig, men de får också veta vad som är bra att 
äta. De bakar och pratar kring mat och hälsa. Eva Winqvist är en av två lärare för 
tredjeklassarna. Hon berättar att treorna är väldigt intresserade av vilken typ av 
mat som är bra är för dem. Hon säger också att det är svårt att få dem att äta den 
mat som de får nu när köket är stängt. 

– Jag tänker på vad jag äter, litegrann, säger Ella. Oftast väljer jag det som är 
godast. Jag äter grönsaker ibland, men här i skolan smakar majsen så konstigt, 
nästan ingenting.  

– Ja, håller Moa med. Och ärtorna är inte goda, de smakar liksom mjöl.  

– Fast om vi skulle få cola jämt så skulle jag inte ta det varje dag. Det är inte bra, 
det fräter faktiskt på tänderna, säger Ella. 

       

                    Moa provar dagens vegetariska och Ella kämpar med en torr potatis. 
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Besök i växthuset på innergården, är ett annat sätt att få upp barnens ögon för 
riktiga råvaror på. Nu ser det vildvuxet och ensamt ut i höstrusket utanför 
skolmatsalsfönstret. 

– I vanliga fall brukar en klass få odla något själva, och sedan lagar jag till 
skörden, åt de barn som varit med och sett grödorna växa. Det blev inget i år, 
eftersom jag inte har något kök, säger Andreas Brydling. 

 
EU-regler ger ett större kök 

Skolans matsal är inte ett avskiljt rum. Den är mer som en öppen oas, mitt i den 
kompakta skollokalen. När den en timmes långa lunchen är slut strax före tolv, 
tar jag och Andreas Brydling ett par steg över golvet. Vi går under trappan som 
leder upp till rektorsexpeditionen och hamnar direkt i hallen. En stor playwood-
skiva täcker ett lika stort, rektangulärt hål. Där ska disken lämnas in när det nya 
köket är klart. Bakom skivan byggs det för fullt under hösten och vintern. En 
handfull byggarbetare med skäggstubb sliter ihop ett nytt och fräscht kök från 
grunden. Anledningen till bygget är i första hand regler från EU, som bland 
annat betonar allergisäker mat. Det finns något som kallas för kontamineringsrisk 
när det gäller storkök. Den risken vill man ha bort. Det innebär att inga 
produkter som elever kan vara känsliga mot får spridas. I praktiken betyder det 
till exempel att bröd blir svårt att baka i skolköket, då mjöl riskerar att flyga runt. 

– Jag bakade bröd i det gamla köket på andra tider än den andra maten tillagades, 
men det räckte inte, säger Andreas Brydling. Det nya köket blir dubbelt så stort, 
så där kommer det bli lättare. 

 
Barnen går hungriga 

Alexander berättar att han är hungrig i skolan ganska ofta nu, men att han brukar 
ha frukt eller riskaka med sig hemifrån. Moa, Ella och några tjejer till kommer in i 
diskutrymmet och undrar vad vi gör. De går i samma klass som killarna och 
saknar också den mat som de fick sina två första år i skolan. 

– Maten är viktig, säger Ella. Det var bättre förut när man visste vem som lagat 
maten och allting. 

 
Moa har också med sig riskakor till skolan. Hon berättar att hon äter mycket 
frukost och mycket mat när hon kommer hem från skolan, för i skolan äter hon 
sig sällan mätt nu. I dag valde hon att ta av den vegetariska maten i stället för 
fisken. Trots det smakar hon inte ens på den, hon säger att den luktar sött. Ella 
tar så lite mat att det inte skulle mätta en fågelunge en gång. Fisk är ingen favorit. 
Det enda tjejerna får i sin under sin lunch är också det enda ekologiska som 
skolan serverar nu, nämligen mjölk.  

 
Andreas Brydling ser fram emot det nya köket och tycker det är värt väntan. 
Barnen är lite oroliga över att tiden går. Tredjeklassarna Moa och Ella byter skola 
efter sommaren. De tittar på varandra och tänker samma tanke högt. 

– Tänk om vi inte hinner få äta den goda maten igen! 
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En soppa och några goda råd 

Skolmat tas för givet i Sverige i dag. Det ska serveras gratis mat till 
barnen, det står i skollagen. Utöver det regleras maten inte centralt på 
något vis. Det är upp till varje kommun att ta ansvar. Någon som 
kontrollerar att så sker finns inte. Kommunernas engagemang tas också 
för givet. 
 

Ansvaret ligger i praktiken ofta på de enskilda skolorna. Det leder till att maten 
skiljer sig mycket mellan olika skolor, även inom samma kommun. I bästa fall har 
kommunen en kostenhet. Den enheten, med en kostchef i spetsen, arbetar 
kontinuerligt för att förbättra skolmaten. En kostplan, där kommunen ställer 
krav på skolorna, kan få maten att hålla en god nivå i hela området. Kostchefen 
ser till att planen följs. I Stockholm finns märkligt nog vare sig enhet, chef eller 
plan.  

 
Kött för dyrt 

Annika Wesslén är kostvetare och dietist och brinner särskilt för skolmat. Hon 
har sett exempel där barnen aldrig, eller åtminstone väldigt sällan, får helt kött i 
skolan. Köttet serveras då i form av grytor, gratänger eller pastasåser så att 
mängden kan reduceras. I bästa fall drygas grytan ut med exempelvis morötter 
eller linser, i värsta fall förblir den simmig.  

– Dyrare matpriser samtidigt som pengarna är desamma påverkar skolmaten. Det 
blir billigare rätter och många skolor tvingas ersätta köttmängden. Ytterligare ett 
problem är att många hel- och halvfabrikat inte innehåller tillräckligt med kött. 
Det innebär att maten får ett för litet innehåll av vissa näringsämnen som finns i 
kött, främst järn. Risken är också att mängden mättat fett ökar på proteinets 
bekostnad. 

 
Det är dock satsningar på gång i Stockholms kommun vad gäller skolmaten. 
Förut var Stockholm uppdelat i 18 stadsdelsnämnder som var och en ansvarade 
för ”sin” skolmat. Sedan 1 juli 2007 är ansvaret samlat hos Utbildningsnämnden 
och nu ska en kostchef tillsättas. Dessutom vill kommunen ha två biträdande 
kostchefer. Dessa tre personer ska börja jobba under våren (2009) och 
satsningen ska bland annat leda till en kostplan med krav på skolornas mat. 
Personerna ska ansvara för skolmaten på både grundskole- och gymnasienivå, 
men kommer inte att engagera sig i privata skolors matbespisning. 

Engagemang och pengar 

Statens Kommuner och Landsting, SKL, saknar statistik på skolmat. Där är man 
tydlig med att ansvaret ligger på de enskilda kommunerna. Samma svar ger 
Skolinspektionen, som inte granskar skolmaten alls. På Folkhälsoinstitutet står 
skollunchen inte heller på agendan. Institutet nöjer sig med att ställa sig bakom 
Livsmedelsverkets rekommendationer.  
 

När ansvaret för maten ligger på skolnivå, som det ofta gör i dag, är 
kökspersonalen viktig. Engagemang i köket har stor betydelse för vilken mat som 
serveras. En annan viktig bit är ekonomin. Statistiska Centralbyrån, SCB, kräver 
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att alla kommuner redovisar hur mycket pengar som läggs på skolmaten varje år. 
Flera kostchefer i Stockholms län berättar att de är osäkra på vad som gäller för 
dessa siffror. Alla räknar olika. En del tar med kringkostnader som hyra för kök- 
och matsalslokal och löner till personalen, andra inte. Det visar sig också att det 
finns prestige i att använda så lite pengar som möjligt till skollunchen, eftersom 
det är skattebetalarna som ska stå för notan. Flera kommuner hade helt andra 
siffror än de som SCB redovisar. Några kostchefer visste inte ens vem som 
ansvarar för rapporteringen. Därför är siffrorna inte jämförbara. Statistiska 
Centralbyrån vill att alla kringkostnader som rör måltidsverksamheten ska räknas 
in, men kontrollerar inte siffrorna de får. Den som har frågor om rapporteringen 
hänvisas till myndighetens hemsida. 

 
Livsmedelsverket ger råd 

Utöver regler som finns för mathantering ute på skolorna ger Livsmedelsverket 
ut konkreta rekommendationer till de som serverar mat till barn i skolåldern. De 
senaste råden finns i ett häfte kallat ”Bra mat i skolan”. Skolorna måste inte följa 
något av det som står där, men den skola som ändå arbetar efter dessa kan göra 
ett test på verkets hemsida. Om råden följs har köket chans att bli certifierat. I 
praktiken betyder det att skolans kök hamnar på en lista med andra bra skolkök. 
 

I riktlinjerna kan man bland annat läsa att:  

 Barnen bör få tillräckligt med mat, samt hinna äta maten i en trivsam miljö 
på fasta tider. 

 Det ska vara så kort tid som möjligt mellan tillagning och servering 

 Socker och salt ska serveras sparsamt. Sylt får serveras vid vissa tillfällen, 
som till pannkaka, köttbullar eller blodpudding.  

 Barn bör dricka lättmjölk eftersom fettet i mejeriprodukter är mättat, ett 
fett man inte rekommenderar till vare sig vuxna eller barn. 

 Korv får serveras max tre gånger i månaden. Köttfärs, fisk och 
kött/kyckling utan ben bör serveras en gång, vardera, i veckan. Potatis rimligen 
serveras minst två gånger i veckan, pasta fem gånger i månaden och ris, som är 
sämre för miljön, inte bör serveras oftare än en gång i månaden. 

 Soppa får ges en gång varannan vecka, och då ska mjuk smörgås med 
pålägg eller efterrätt ingå. 

 Rektorn kan gärna stimulera barnen till att äta, exempelvis genom 
ämnesövergripande samarbeten. 

 En kommunal nämnd ska ansvara för måltidsverksamheten, samt följa upp 
den.  

 
Hur mycket energi en skollunch bör ge för att räcka till preciseras. Siffrorna 
varierar beroende på barnens ålder. Årskurs 4-6 är så kallad referensgrupp, så till 
barn i den åldern finns även angivelser om hur många gram av varje livsmedel 
som är rimligt. 
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Fattigvård från början 

Skolmat är inget nytt, det har funnits länge. Exakt när den första skollunchen 
serverades är inte känt, men det förekom i Stockholm redan på 1880-talet. Fast 
då såg organisationen helt annorlunda ut. Då var det fattigvården som stod 
bakom. Soppa eller gröt serverades till de fattigaste, undernärda barnen. Det 
första riktiga skolköket grundades 1889 på Nikolai folkskola. Efter påtryckningar 
från läkare och lärare växte verksamheten. 1937 tog staten över skolbespisningen 
och började ge bidrag. 1942 åt en av fyra elever mat gratis. De dagar som det 
serverades någon vill säga. Det var fortfarande bara de mest behövande barnen 
som kom i fråga. De som hade rikare föräldrar kunde köpa samma mat för 60 
öre. 1946 blev det lag på varm mat, varje dag och till alla. Först på 70-talet fick 
alla barn verkligen skollunch. 

 
Systemet med ett fåtal tillagningskök och många mottagningskök, är resultatet av 
det centraliserings-tänk som präglade samhället under 50-, 60- och 70-talen. Det 
var då folk- och realskolor lades ner och många av dagens grundskolor byggdes. 
Det var också under den tiden som staten lade över ansvaret på kommunerna, 
1967 drogs statsbidraget till skolmaten in. I dag har vinden vänt och många 
önskar att fler skolor ska kunna laga maten själva. 

 
Ny lag på gång 

Lag på gratis skolmat finns bara i Sverige och i Finland. Inga andra barn i världen 
har rätt till gratis mat i skolan rent juridiskt. I finsk lag finns även krav på 
skolmatens innehåll. Den lagen säger att maten ska ge den näring som barnen 
behöver, samt att den ska övervakas. Motsvarande lag saknas i Sverige, men en 
ny skollag ska stiftas och det är i den lagen som skolmaten kan regleras. 

 
Den lagen har varit på gång i ett par år nu. Direkt efter valet 2006, skrev 
Miljöpartiet ett förslag till lagändringar under rubriken ”Folkhälsa”. I 
målområde 10, som är riksdagsspråk för goda matvanor till folket, efterlyste 
Maria Wetterstrand med flera, kvalitetskrav på skolmaten. Den 31 oktober 
2006 lämnades förslaget vidare och den 12 april 2007 fick förslaget, och alla 
andra punkter för att förbättra skolmaten, avslag av Utbildningsutskottet. 
Motiveringen var just den nya skollagen. 

Regeringen skulle ha lämnat förslag på ny skollag under våren 2008, men det 
ändrades sedan till någon gång under året. Som det ser ut nu så kommer 
förhoppningsvis ett förslag till Riksdagen i januari 2009. Kanske finns 
kvalitetskrav på skolmaten med. Men Miriam Nordfors på 
Utbildningsdepartementet kan inte lova något, och säger att alla partier måste gå 
med på förslaget först. 

– Vi är precis i början av processen, så det går inte att säga något säkert. 
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Arbetsrapport 

Om ämnesvalet 

Programmet ”Matakuten” som visades på TV4 under hösten, fick mig att fundera på ett 
projekt om skolmaten. När jag väl bestämt mig ville jag jämföra skolmaten i Stockholms 
läns kommuner, hitta något som tydde på positiv förändring samt leverera ett ljust 
reportage. Upptäckte ganska fort att ämnet är svårt att få fason på. Inga jämförelser är 
möjliga, då det saknas centralt system för både ansvar, ekonomi och råvaror. Istället har 
jag benat ut vad det är som gäller för skolmat. Valde att titta närmre på de olika 
alternativ som finns för att ordna maten. Där finner jag tecken på att andelen privata 
företag blir allt vanligare i sammanhanget. 

Syfte, målgrupp och publicering 

Då skolmatsverksamheten ser så olika ut, även inom samma kommun, ville jag visa det 
tydligt. Därför valde jag en kommun istället för hela länet. 

Jag tänker mig skolbarnsföräldrar, nuvarande och blivande, och deras föräldrar för 
den delen, som en målgrupp. Tänker att de är intresserade av vad barnen får i sig och 
vill att skollunchen ska vara bra. Kanske har föräldrar i stadens stress, som behöver ha 
middag på bordet inom ett par minuter varje kväll, också lätt att relatera till färdig mat, 
konstgjorda tillsatser och dylikt. Alla vuxna har dock en roll i förändringsarbetet för 
skolmaten och kan ställa krav. Medvetenhet är nödvändigt för engagemang, och det är 
det fröet jag önskar så med min artikelserie. 

Medium att publicera mina texter i kan vara Dagens Nyheter eller Svenska 
Dagbladet. Då tänker jag mig respektive Stockholmssidor, eftersom jag har fokus på 
huvudstadens kommun. Tror dock det kan vara svårt att få alla texter publicerade, 
åtminstone i samma upplaga, av utrymmesskäl. Att korta texterna kan bli nödvändigt. 
Det finns ingenting som hindrar läsare utanför kommunen, trots fokusen. Skolmaten är 
inte bara en problematisk fråga i Stockholm. 

Jag tror också att jag har en läsekrets utöver de som har tillgång till DN och SvD. 
Därför vill jag även att dessa ska ha chans att läsa mina texter. Då är gratistidningarna, 
Metro (Stockholmsupplagan) och Stockholms City också tänkbara publiceringsmedier. 
Givetvis skulle mitt arbete behöva kortas väsentligt för att rymmas i tidningar som har 
korta nyheter som något av ett mantra. Delar av mina faktaartiklar skulle få plockas ut. I 
Stockholms City är Stockholmssidorna i början av tidningen tänkbara. Metro Stockholm 
ger ibland utrymme för ensides-reportage och liknande mot slutet av varje upplaga, 
kring sidorna ”trend” och ”utrikes”. Det utrymmet skulle kunna passa för skolmaten.  

Research och diskussion 

Jag samlade mycket information innan jag började skriva. Två faktaartiklar tänkte jag 
mig inte från början, men det föll sig väl för att det är mycket som händer på 
skolmatsfronten i dagsläget, samt att ämnet är komplext. Kompenserar tyngden i 
faktabitarna med ett lättläst och ljust reportage. 

Har haft många bollar i luften under projektets gång. Jag ville bena ut hur skolmaten 
föddes, hur den blev vad den är i dag och hur det satsas inför framtiden. Ville också ta 
reda på vad maten innehåller och var den kommer ifrån. Det skulle ske med extra fokus 
på de hel- och halvfabrikat som används i matlagningen. Jag fick höra från bland annat 
Skolmatens Vänner att det skulle bli svårt att följa maten, och att försök till sådana 
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kartläggningar gjorts tidigare utan resultat. Leverantörerna är inte givmilda med 
information, sades det. Kontaktade ändå de fem största leverantörerna som Stockholms 
stad har avtal med. Ingen har tagit fram de uppgifter som jag ville ha. Arla Foods 
hälsade att de skulle svara på mina frågor, men hörde sen inte av sig mer. 

Statistiska Centralbyrån kräver att alla kommuner i landet redovisar hur mycket 
skolmaten kostar varje år. Dessa siffror visade sig inte stämma. Därför ägnade jag första 
veckan åt att ringa runt till länets kostchefer med syftet att få tag på korrekta siffror att 
jämföra. När jag avverkat drygt hälften av länets 26 kommuner la jag ner det. En del 
räknar in skolmatspersonalens löner, hyran för kök och matsal, transportkostnader med 
mera, medan andra inte gör det. Inte ens inom kommunerna håller man sig till ett sätt, 
det är olika på olika skolor också. Det kändes som att trycka in fullvuxen karl i en 
bilbarnstol, det går helt enkelt inte att jämföra äpplen med päron. 

Jag ville även skriva något om att kvarlämnad mat leder till sämre skolresultat i 
förlängningen. Kontaktade Landstinget, Nationellt centrum för främjande av god hälsa 
hos barn och ungdom, NCFF, samt en skolläkare till 5000 elever i Stockholm. SLL och 
NCFF hade dock inte tid och skolläkaren såg inga generella problem med maten. 

Har även kämpat med att dela den första texten, ”Regler, konkurrens och 
färdigtuggat kött” i två. Gjorde en version med uppdelningen skolköksbesök i en text, 
och hygien och regler i en annan. Det var svårt att få till två självständiga texter och jag 
beslutade till slut att baka in all information i en lång text. 

Etiskt dilemma 

Gjorde ett par studiebesök i skolkök och tillhörande matsalar. Det var intressant, och 
kul att få höra barnens åsikter och tankar. Det som var svårt var att få bra bilder. Det är 
inte fritt fram att fotografera på skolor, delvis på grund av att flera barn har skyddad 
identitet. 

Hanteringen av barn som källor har jag och min handledare diskuterat flitigt under 
arbetets gång. Vi har pratat om hur jag ska namnge barnen i text, om jag behöver 
föräldrarnas godkännande, samt om barnen ska stå med i källförteckningen. Vi kom 
fram till att inget barn har uttalat sig om något kontroversiellt eller komplicerat. Jag har 
godkännande från skolans håll och bilderna har gått igenom expeditionen när det gäller 
Karlbergs skola (där barnen syns tydligt). Därför, ansåg jag och min handledare, inte att 
föräldrarna behövde godkänna citat och bilder. Jag anser inte att jag bryter mot 
Journalistförbundets Spelregler för press, radio och TV i och med detta hanterande av 
bilder, även om jag inser att publicering av underåriga kräver extra försiktighet. 

Citatkontroll 

Alla som jag har pratat med, personligen eller på telefon, har fått läsa sina citat. Två citat 
i arbetet kommer dessvärre från mejl. Eftersom jag varit tydlig med att jag skriver en 
artikelserie och tog de citaten rakt av, anser jag inte att det finns några oklarheter vad 
gäller utformningen. Kontrollerna har skett skriftligt över mejl med alla utom en person, 
som jag läste upp citatet för på telefonen efter önskemål. Jag valde mejl eftersom jag 
ville ge citaten i sitt sammanhang (bifogade texten i fråga) och minska utrymmet för 
missförstånd. Svaren jag fick visar att ämnet är laddat. Jag reflekterade en del kring den 
makt jag som journalist faktiskt har, samt det ansvar som följer med det. Flera källor 
blev osäkra på vad de sagt och ville ändra eller ta tillbaka. En person ändrade sig till att 
bara vilja medverka med titel om texten publiceras. Har försökt tillmötesgå så mycket 
som möjligt.  
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